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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
d'avui i en primer lloc els deman si hi ha substitucions.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Joan Flaquer substitueix Antoni Pastor.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix el diputat Cristòfol Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyores i senyors diputats.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient per tal d'informar sobre l'incendi d'Artà (RGE núm.
3670/99).

El punt únic de l'ordre del dia de la sessió d'avui consisteix en
la compareixença, a petició pròpia, de l'Hble. Consellera de Medi
Ambient Sra. Margalida Rosselló i Pons, a qui donam la
benvinguda, per tal d'informar sobre l'incendi d'Artà. Assisteix
acompanyada dels càrrecs següents: Pere Tomàs, director general
de Biodiversitat, Maria Àngels Ferragut, gerent de l'Ibanat, i la
Sra. Carme Jaume, cap de premsa.

Té la paraula, en conseqüència, l'Hble. Consellera de Medi
Ambient Sra. Margalida Rosselló i Pons per fer l'exposició sobre
aquest tema.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bona tarda, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, avui
comparesc davant la Comissió d'Ordenació del Territori per
explicar l'actuació d'aquesta conselleria a l'incendi d'Artà i
Capdepera que va succeir, com tots vostès saben, els dies 8, 9 i
10 de novembre d'enguany.

Tota la informació de la qual jo donaré compte seguidament
respon als informes realitzats pels tècnics tant de l'Ibanat com de
la Direcció General de Biodiversitat, dependent de la Conselleria
de Medi Ambient. En primer lloc, per tant, donaré les dades
referides a l'incendi i tot el relacionat al que va succeir en aquest
trist fet.

En primer lloc s'ha de dir que l'incendi va començar a 500
metres al sud-oest de Cala Torta, al municipi d'Artà, i la primera
notícia va arribar a través d'una cridada particular a la policia
local de Capdepera a les 21,37 hores, mentre que la notificació
a l'112 es va produir a les 21,55 hores, 14 minuts després, a
través d'una cridada de la policia local de Capdepera. A partir
d'ara aquesta serà l'hora d'avís, és a dir, les 21 hores 51 minuts i
32 segons, per ser més exactes.

Respecte a l'informe detallat de les tasques d'extinció és
el següent: L'112 avisà pel "busca" al subcapatàs general
disponible, Sr. Jaume Grau a les 21,59; aquest subcapatàs es
trobava de guàrdia fins a les 22,30 hores de forma que va
trucar a l'112 per informar-se del sinistre, i se l'informà que
els bombers del Consell ja estaven en camí. Aquest
subcapatàs demanà a l'112 que li donassin les dades de
confirmació i l'evolució de l'incendi tan aviat com arribassin
els bombers, ja que la disponibilitat de la brigada acabava
a les 22,30 hores. Sense tenir aquesta confirmació, el
subcapatàs envià un "busca" a través de l'112 a la brigada
d'Inca 1 per a la seva mobilització immediata a les 22,06
hores. La brigada va respondre de forma immediata. També
s'informà a la tècnica de suport Anna Torres, de l'Ibanat. Per
tant, en menys de 10 minuts els subcapatàs mobilitzà la
primera brigada i un tècnic. 

A les 22,10 hores, segons el sistema de què disposa
Ibanat, dit CAT, els bombers d'Artà i Manacor informaren
l'112 de la seva arribada i donaren confirmació i evolució de
l'incendi; havien passat 19 minuts. A les 22,55 hores el
subcapatàs arribà a l'incendi i donà avís al tècnic d'extinció
Bartomeu Llabrés; havien passat 64 minuts. A les 23,30
hores arribà a l'incendi la brigada Inca 1; havia passat una
hora i mitja des del moment en què se'ls mobilitzà, és a dir,
des que s'establiren les comunicacions, es reuniren els
treballadors i es desplaçaren fins a l'incendi, situat a 57
quilòmetre d'Inca, havent de travessar tres pobles, Llubí,
Santa Margalida i Artà, per carreteres a vegades secundàries
i els darrers 10 quilòmetres per una pista forestal en mal
estat.

Començaren les tasques d'extinció amb els mitjans
presents, que es trobaven constituïts per subcapatàs general,
brigada Inca 1, parcs de bombers d'Artà, Manacor i
Llucmajor i la policia local amb tasques de suport. A les
zero hores arribà el tècnic d'extinció. En aquest moment
l'incendi començava a adquirir dimensions considerables i
les actuacions que es portaren a terme foren, en primer lloc,
assegurar la part superior del camí de Cala Torta amb la
protecció d'un pinar existent, i en segon lloc atacar el flanc
esquerre de l'incendi amb bombers i la brigada. L'incendi va
anar agafant força i augmentà la perillositat del seu front
degut al mal terreny existent i per una dificultat afegida del
treball nocturn, de manera que es va haver de retirar la
brigada. El personal d'Ibanat, bombers i policia local
procediren a la vigilància de l'incendi des de dos punts:
front d'Artà i front de Capdepera; es donà descans a la
brigada per millorar el seu rendiment amb la primera llum.

En aquest punt ha de quedar molt clar que en qualsevol
incendi forestal la seguretat de les persones està per damunt
de tota consideració i de qualsevol actuació que impliqui
risc per als treballadors. Durant la nit l'aproximació a
l'incendi es fa poc a poc, tenint sempre en compte la sortida
més ràpida i fàcil per evitar paranys; de fet, mai no es fa
treballar el personal el vespre i molt manco en les
condicions de l'incendi de Cala Torta: vent fort, orografia
abrupta i manca d'accessos. En aquest cas i amb molt bon
criteri, el tècnic director de l'extinció va decidir no exhaurir
les forces inútilment durant la nit, amb l'incendi ja
descontrolat, i reunir el màxim de personal possible a
primera hora del matí de dissabte dia 9.



Per acabar amb aquesta consideració, es fa constar que
segons el Pla general de defensa contra els incendis forestals a la
Comunitat Autònoma de 1998, durant els darrers deu anys hi ha
hagut 49 incendis als quals s'ha arribat amb un temps de resposta
superior a una hora, i molt dels esmentats incendis forestals no
presentaven les característiques de complexitat del de Cala Torta.
Són aquests, els temps de resposta, que a partir d'ara s'han de
millorar i reduir a incendis que moltes vegades han succeït en
plena campanya estiuenca a llocs no gaire allunyats i no han
trobat una resposta adequada per deficiències del sistema i no per
condicions alienes.

Continuaré amb la descripció dels fets del matí de dissabte
dia 9. Sobre les 5,30 del matí, el tècnic d'extinció, Bartomeu
Llabrés, i el subcapatàs general Jaume Grau, ambdós de l'Ibanat,
començaren les tasques de mobilització d'efectius i personal cap
a l'incendi. De fet, no s'avisa el personal abans d'aquesta hora
perquè pugui descansar el màxim de temps possible i estar en les
millors condicions amb les primeres llums. Sobre les 6,50 hores
l'incendi coronà la Vall del Racó, Puny Negre i coll de
Castellars, i degut als vents de vall, de vessant i l'efecte
xemeneia, augmentà desmesuradament la seva velocitat i
intensitat, de tal manera que arribà al cim del collat del Racó en
cinc minuts i cremà unes 250 hectàrees de cop. Això és el que
s'anomena un incendi explosiu. Això obligà a l'evacuació dels
llocs de vigilància i, evidentment, no va ser possible aturar el
front de flames; aquest front s'aturà en arribar al cim del collat de
la finca del Racó, al puig de Pocason, a les cases de la Duaia, a
uns 700, 1.000 metres per damunt del camí de Cala Torta, creuà
el camí de ses Parrisses i als cims de les muntanyes que separen
els termes municipals d'Artà i Capdepera. 

Una volta passat el perill de l'avanç incontrolat del foc i
disminuïda la capacitat calorífica i la velocitat del front, es
procedí a atacar els diferents punts amb els efectius presents i els
que s'anaren afegint durant el matí fins a un total de 120
persones. He de dir que el nombre de persones era molt elevat.
S'instal•là també la llotja de la qual disposa Ibanat, que és el
centre d'operacions en els casos d'incendis forestals, en el camí
d'accés a Cala Torta, des d'on es tenia una màxima visibilitat
sobre l'incendi per dirigir des d'allà tots els mitjans i coordinar
totes les tasques d'extinció.

Pel que fa als mitjans aeris, es mobilitzà l'operador de la base
de Son Bonet i el pilot de l'aeronau destacada a la base 802
durant la matinada, és a dir, a les 6 hores, de manera que es va
poder disposar amb la primera llum, a les 7,22 del matí, amb el
que era, a les 8,06, perdó, a les 8 estava disponible la base de sa
Canova per al proveïment. A les 7,31 hores del matí, es feren
també les gestions de mobilització de dos Canadairs destacats a
Madrid, però fins a les 8 hores no es varen poder confirmar. Les
arribades des del seu destacament es produïen en les 11,23 i a les
12,30 respectivament. A les 8 hores es tramità la mobilització
d'un helicòpter d'Helisureste destacat a Múrcia i d'un altre
Airtractor 802 de Martínez Ridao destacat a Sevilla. A les 13,20
arribava l'helicòpter i a les 15,20 el segon Airtractor 802. Sobre
les 15,30 hores es mobilitzà el tercer Canadair, que arribà a les
18 hores. 

Es va anar controlant el perill donant preferència a les
cases situades en el terme municipal de Capdepera. Es va
treballar en el perímetre de l'incendi cada vegada amb més
personal i més efectius. Els ajuntaments d'Artà i Capdepera
prepararen l'avituallament del personal durant aquest i els
dies que seguiren. Sobre les 16 hores s'avisà l'Exèrcit i es
personaren sobre les 18,50 hores, es dedicaren a assegurar
el perímetre sense front de flames. Quan es començà a fer
fosc, l'incendi tenia els límits definits i l'avanç començava
a estar controlat; de fet, ja no va avançar de manera
considerable. L'operatiu nocturn es va conformar atenint les
hores treballades i el descans del personal.

A les 6,30 del diumenge dia 10, el personal tornava a les
tasques d'assegurament del perímetre, que estava
pràcticament controlat per les tasques del dia anterior i les
condicions meteorològiques del vespre anterior. 

A les 12 hores del dilluns dia 11 es donà per controlat
oficialment l'incendi, i el dia 15 a les 18 hores es declarà
extingit després d'haver repassat minuciosament el seu
perímetre.

Respecte a les condicions meteorològiques del moment
en què es va produir l'incendi s'ha de dir que aquestes
condicions meteorològiques de perill en el moment de
començar l'incendi, eren molt altes. Tant les persones que
participaren en les tasques d'extinció com la gent del poble
d'Artà asseguraren que durant tota la nit va bufar un vent de
gregal bastant fort. Així mateix, la previsió meteorològica
per a dia 8 d'octubre a Mallorca pronosticava vents
moderats del nord-est. 

Respecte als danys produïts per l'incendi s'ha de dir que
la superfície total afectada per aquest gran incendi, segons
les dades oficials i, per tant, les dades que jo remet aquí, és
de 910 hectàrees, i el percentatge de superfície amb arbres
és de l'ordre del 10%, concretament 95 hectàrees arborades,
aproximadament, i les 815 hectàrees restants eren de càrritx.

Respecte als efectes ambiental, cal mencionar l'altíssim
risc d'erosió com a conseqüència de la repetició dels
incendis a tota la zona afectada, amb degradació progressiva
de la coberta vegetal i la pèrdua de la capa de sòl fèrtil, a
més de la greu alteració del paisatge, i queden encara per
determinar les dimensions reals de l'impacte sobre la flora
i la fauna. Les pèrdues a nivell d'aprofitament forestal es
determinaran una vegada fet el recompte d'arbres morts.



Respecte a les causes, tal com es va dir ja en el seu moment,
la guarderia forestal ha elaborat un informe d'investigació sobre
les causes de l'incendi, en el qual es determina que l'incendi ha
estat intencionat, probablement amb la finalitat d'obtenir
pastures. Per això no es tracta, tampoc, de culpar amb aquesta
afirmació els pagesos o propietaris de la zona, que són sens dubte
els primers perjudicats pel foc, sinó que s'apunta a la crema com
a reclam de les cabres de la zona per facilitar-ne la captura, que
poden ser fins i tot persones que no tenguessin cap vincle amb la
zona. En aquest moment també la Guàrdia Civil, Seprona, està
analitzant, de fet ja hi va haver una sèrie d'actuacions amb
determinades persones, però encara no hi ha en concreció cap
informe. 

En tercer lloc, les conclusions, per tant, sobre les feines
d'extinció serien, tal com ens indica l'informe detallat sobre
l'extinció de l'incendi elaborat pel tècnic de l'Ibanat, director de
l'extinció, no consten incidències especials llevat de comentaris
sobre la complexitat de les tasques duites a terme i a la
perillositat del treball nocturn en ambient d'extinció. Aquesta
complexitat s'ha degut a l'orografia del lloc, a la presència
d'habitatges a la zona, als vents que bufaven durant el
començament i, com ja s'ha dit, a la dificultat de treballar sense
llum. A l'informe oficial conjunt signat dia 14 d'octubre pels
tècnics de la Direcció General de Biodiversitat i d'Ibanat es diu
textualment: "La capacitat de reacció ha estat extraordinàriament
bona i es va establir contacte amb quasi tot el personal de l'Ibanat
disponible, que va acudir a l'incendi tot d'una". De fet, tenint en
compte l'hora que va començar l'incendi i les característiques
meteorològiques, es pot deduir que amb aquestes condicions
només es pogué optar per assegurar el perímetre amb els efectius
presents des de punts no perillosos i per vigilar exhaustivament
l'incendi. Es va donar preferència en tot moment a la defensa de
les cases i mitjans materials sense descuidar el perímetre superior
de l'incendi. 

Com ja s'ha explicat, el foc va tenir un comportament extrem
i va posar en perill els capatassos forestals i tècnics de l'Ibanat
durant la matinada en què es va comportar com a foc explosiu,
cremant una superfície, tal com he dit abans, de devers 250
hectàrees en un breu espai de temps, o sigui, cinc minuts.

Els primers mitjans que arribaren a l'incendi foren la policia
local de Capdepera i bombers d'Artà. Aquesta circumstància
s'explica -és obvi- per una major proximitat de la base a l'incendi
i perquè foren alertats els primers. Evidentment, els que estam
més a prop arriben primer. En aquest sentit cal dir que durant la
setmana de l'incendi s'envià un quadrant a l'112 no aprovat per
gerència d'Ibanat amb la disponibilitat dels efectius fins a les
22,30, i no de 24 hores, com s'havia fet fins al moment. La
Conselleria de Medi Ambient va ser informada, o la Direcció
General de Biodiversitat, per la gerència de l'Ibanat i va procedir
a posar el mateix divendres dia 8 en alerta el tècnic superior
d'extinció d'incendis de la Conselleria, Gabriel Bardi, per si es
produïa qualque foc fora de l'horari del quadrant passat a l'112.
De fet, com que l'incendi es va produir i notificar abans de les 22
hores, es va avisar ja directament els tècnics, capatassos i
brigades de l'Ibanat, que estaven de guàrdia. Tot i això, el tècnic
superior de la Conselleria també va ser avisat, malgrat no consti
en el report de l'112, i es va incorporar a l'incendi en les primeres
hores del dia. Així mateix, la gerència de l'Ibanat va procedir a
obrir un expedient informatiu per determinar la possible
negligència i responsabilitat i mala fe del tècnic responsable de
la campanya d'incendis, que havia actuat de manera, com he dit,
totalment incorrecta. Posteriorment i comprovada la gravetat dels
fets, que posaren en perill el dispositiu contra incendis, va ser
destituït d'aquest càrrec de confiança.

La mateixa bona disponibilitat ha quedat reflectida en la
participació d'una brigada de l'empresa Tracsa i en una
mobilització sense precedents dels voluntaris dels cossos de
Protecció Civil dels ajuntaments d'Artà, Calvià, Capdepera,
Lloseta, Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar, que és
digna de menció i des d'aquí m'agradaria fer-los arribar la
més sincera no només enhorabona, sinó les gràcies. Això va
permetre que el dissabte dia 9 es va poder arribar a comptar
amb una dotació de més de 120 persones a terra, sense
incloure policies, Guàrdia Civil ni Exèrcit. 

Quant a la disponibilitat dels mitjans aeris en general, les
aeronaus que participen en tasques d'extinció només
treballen en vol visual, no poden efectuar descàrregues ni
volar després de la posta de sol. Donada l'hora de l'inici de
l'incendi no es pot actuar des de l'aire, per tant no es va
actuar des de l'aire perquè no es podia. Serveixi de
referència la nota que els Canadairs del Ministerio de Medio
Ambiente no comencen a treballar abans de les vuit hores en
plena temporada d'estiu. L'Airtractor 802 destacat a Son
Bonet i contractat per l'Ibanat, començà tasques d'extinció
amb la primera llum ja que es va mobilitzar durant la
matinada, i també s'obrí la base de sa Canova en molt poc
temps. 

Quant a la resta dels mitjans aeris cal remarcar que la
gestió dels avions amfibis Canadair és lenta i complicada
fora de la campanya d'incendis, degut al fet que exigeixen
contactar amb la Direcció General d'Icona de Madrid, i
després volar almenys dues hores, més les maniobres
d'enlairament i càrrega d'aigua a la zona de l'incendi. Durant
l'estiu hi ha un Canadair destacat a Pollença, però el 30 de
setembre es dóna per acabada la campanya a nivell estatal
per part del Ministerio de Medio Ambiente i es retira.
L'helicòpter de l'empresa Helisureste era l'única aeronau
d'extinció a la zona de Llevant de tota la península ibèrica,
i la seva mobilització va ser complicada, ja que va deixar
una gran zona desprotegida. El segon Airtractor 802 va tenir
problemes a la sortida degut a la boira i als niguls baixos en
la base de Sevilla, que van ocasionar el seu retard. Hem de
dir, per tant, que durant un temps es va trobar que
pràcticament tot l'Estat espanyol estava sense cap avió
Canadair.



Quant als sistemes de comunicacions varen funcionar prou
bé. El programa CAT funcionar telemàticament amb el centre
d'emergències 112 i permet gestionar sobre PC, terminal remota,
els incidents forestals i despatxar les unitats de l'Ibanat. Durant
l'horari d'emissora oberta a la central de comunicacions de
l'Ibanat, la recollida d'informació i despatx d'unitats es fa per
personal format a l'Ibanat. Una volta que la central tanca
l'emissora és el personal de l'112 qui desenvolupa aquestes
funcions. Molta informació referent a la mobilització dels
mitjans desenvolupada pel tècnic d'extinció i el capatàs general
durant la matinada del dissabte 9 al 10, no queda reflectida en el
CAT, no registrades les trucades telefòniques, però sí els
"buscas". Una volta que l'operador de l'Ibanat obrí emissores a
les 6'45 a través del sistema CAT, la majoria de les dades
quedaren enregistrades.

Feta aquesta anàlisi detallada del que va succeir a l'incendi de
Capdepera i Artà, com he dit a l'inici els dies 8, 9 i 10 d'octubre,
aquesta conselleria el que s'ha plantejat és que primer de tot vol
plantejar propostes de recuperació de la zona cremada per tal de
millorar, com he dit, les conseqüències d'aquest greu incendi. 

En primer lloc, tenim un seguit de mesures prioritàries que
serien les següents: En funció de les condicions meteorològiques
proposam de fer una sembra aèria amb llavors de pi blanc perquè
aquesta espècie seria la més adient per tal d'aguantar les
condicions de pobresa actual d'aquest sòl. Per altra banda una
altra proposta és la limitació de ramats a tota la zona; la proposta
de prohibició de pastura a tota la zona en el sentit estricte de
limitació no és aconsellable des de cap punt de vista, sobretot si
es tracta de discriminar entre uns propietaris i uns altres, ja que
no es pot determinar l'autoria o la causa imputable a tal o a qual
persona o propietat; per tant, creim que no es pot dir que s'ha de
prohibir totalment, sinó que hem d'anar a mesures a petita escala
perquè poden sortir-ne perjudicats precisament els propietaris o
pagesos de la zona que res no hi tenen a veure i que són els
principals perjudicats pel foc. 

En aquest sentit, les propostes d'aquesta conselleria i de la
Direcció General de Biodiversitat van en un sentit positiu i, a
més, en un sentit també dissuasiu, és a dir, que molt lluny de
prohibir hauríem d'incentivar determinades actituds o inversions
que impliquin un canvi de les pastures o una limitació temporal
d'aquestes. La primera feina que s'ha de fer és la de determinar
quines finques estan afectades pel foc i els danys que han pogut
sofrir, especialment referits a tancats, portells, barreres i altres;
això hauria de permetre saber si és possible fer actuacions
d'eliminació total o sistemàticament de cabres per cada finca,
així com establir parcel•les vedades al ramat oví que, sens dubte,
haurien de ser les més afectades pel foc i haurien de comptar
amb un consentiment per part del propietari. Això podria ser una
part de la compensació per la reconstrucció dels danys i
desperfectes a tancaments, barreres i altres.

Una altra mesura en positiu ha de ser estudiar l'impuls i
la divulgació del pasturatge a zones de muntanya de grans
herbívors. Els exemples de s'Alqueria d'Andratx, del Puig
de son (...) a Alcúdia, són prou convincents i demostrables
dels beneficis per a la vegetació i per a l'eradicació
definitiva del foc. Per tant, es tracta d'estudiar
conjuntament, i així ho feim, amb la Conselleria
d'Agricultura, quina és la forma més adequada i, com dic,
més en positiu, per la qual podem proposar tant el
tancament de ramat com el que seria, dic, el fet de la pastura
o no a les zones cremades.

Les altres mesures a mig termini són un pla de
restauració que, a part de posar en marxa tot d'una que sigui
possible les actuacions definides abans, és imprescindible
l'elaboració d'un pla integral de restauració de la superfície
afectada per l'incendi i, per tant, fer un pla que tengui una
programació i un calendari d'aplicació, així com un
seguiment. Per altra banda hi ha d'haver una redefinició de
la política forestal i ramadera de la comarca i, en aquest
sentit, com he dit, estam estudiant totes les mesures
possibles per tal de poder-ho fer com més aviat millor.

Per altra banda he de dir que per part de la Conselleria
de Medi Ambient tenim molt clar que a partir de ja mateix,
és a dir, el que és inici de l'any 2000, la campanya de
prevenció i extinció d'incendis forestals durarà tot l'any, de
dia 1 de gener a dia 31 de desembre, i es posaran els mitjans
necessaris tant pel que fa a nivell de brigades i, per tant, de
personal, com a nivell de mitjans aeris de manera
escalonada i estudiada segons les condicions
meteorològiques; tal com se'ns va dir ja en un informe que
va realitzar un tècnic de la Conselleria, de la Direcció
General de Biodiversitat, on se'ns aconsellava que la
campanya s'havia d'acabar de forma escalonada; és el que
nosaltres vàrem fer enguany, 1999, i que pensam, com dic,
que a partir d'ara, del 2000, que la campanya de prevenció
i extinció d'incendis de la Conselleria de Medi Ambient duri
tot l'any d'una manera també escalonada i que almanco
disposem, a nivell de Mallorca, d'un mitjà aeri que en
aquests moments ja tenim aquí, com és un helicòpter que ja
en aquest moment, com dic, tenim aquí a l'illa de Mallorca,
i que romandrà durant tot l'any per si succeís qualsevol tipus
d'incendi, a més dels que es vagin posant -com dic- en
funció de les condicions climatològiques que vegem.

Per tant jo, com a consellera de Medi Ambient, crec que
la descripció exhaustiva del que va ser l'incendi d'Artà crec
que s'ha donat d'una forma prou clara, he explicat molt
breument quines seran les mesures que es faran a partir d'ara
respecte a aquesta zona. També he de dir que en aquest
moment i ja aquesta setmana tenim una reunió amb els
pagesos de la zona d'Artà per tal d'arribar -diríem- a un
acord Conselleria d'Agricultura, com he dit abans,
Conselleria de Medi Ambient i pagesos i Ajuntament d'Artà,
en aquest cas, per poder veure quines són les mesures més
adequades i més idònies, i la setmana que ve està prevista
també una reunió amb propietaris, els grans propietaris de
la zona cremada, per tal de fer el mateix i veure de quina
manera podem entre tots millorar el que és una zona
cremada d'un lloc tan emblemàtic com és Artà i del qual
nosaltres el que volem és sobretot mirar endavant, mirar a
partir d'ara, primer, que no ens torni a succeir i, en segon
lloc, poder, com dic, millorar les condicions d'aquella zona.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta; moltes gràcies, senyores
i senyors diputats.



LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara, senyores diputades i senyors diputats, a
preparar les preguntes o observacions que tenguin. Per tant,
demanaria a les senyores diputades i als senyors diputats, o als
grups parlamentaris, que, si ho volen, podem suspendre la sessió
fins un temps de 45 minuts.

Podem continuar? Continuaríem, per tant, la sessió.

Per tal de formular aquestes preguntes o observacions,
procedeix, tot seguit, la intervenció dels diferents grups
parlamentaris per un temps màxim de deu minuts.

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, m'interessa molt la intervenció de la consellera, sobretot
perquè d'alguna manera jo som conseller a Eivissa del mateix
tema, i amb l'entrada dels nous governs tant a nivell balear com
a nivell pitiús, i supòs que també menorquí, ens hem adonat de
circumstàncies que desconeixíem i que han condicionat molt la
nostra feina.

L'únci que m'interessaria de la consellera és que ens fes una
descripció a la menuda de quin dispositiu s'havia previst per a la
temporada 99 per part de l'antic Govern balear.

I ho diré també per experiència, és a dir, nosaltres ens hem
trobat, i crec que a tot Balears ha estat igual, que la temporada
d'estiu s'aturava dia 15 de setembre. vostè mateixa ha parlat que
a nivell de Ministerio de Medio Ambiente a Madrid ja durava,
com a mínim, fins dia 30 de setembre, i ens trobam que la
planificació que se n'havia fet, aparentment, era fins dia 15 de
setembre, i això mereix un qualificatiu, tenint en compte que era
un Govern que havia assetjat durant 16 temporades el seu
dispositiu contra incendis.

Per altre costat, m'interessaria molt, com a verd d'Eivissa, que
ens parlàs dels mitjans humans de què disposava després de 16
anys de reconeguda experiència de l'antic Govern a l'hora de
planificar la temporada d'incendis, perquè, per exemple a
Formentera, hi havia zero recursos humans, i hi continua havent
zero persones dedicades a prevenció d'incendis, 16 anys després.
I a Eivissa la situació era tan deplorable que el poc personal de
l'Ibanat que hi havia, que era la meitat de brigades que l'any
anterior, una brigada en lloc de dues, ni tan sols es podia dutxar
en el lloc on els acollia, enmig d'un camp obert d'Eivissa, la gent
de l'antic Govern balear, perquè a nosaltres ens preocupa molt
que la temporada sigui restringida, que s'hagués planificat ja
d'una manera restringida, sense tenir l'experiència dels 15 anys
anteriors, (...) això no bastaria, amb uns mitjans humans dels
quals diríem que estan molt per davall de la mitjana i que són
impropis en una comunitat autònoma amb aquest nivell
econòmic, amb aquest potencial turístic que hi ha, sempre
presumim de tenir diners i no en gastam en prevenció i en
defensa del patrimoni natural.

Si parlam de mitjans materials, també seria molt
interessant saber l'opinió de la consellera sobre la
planificació que es va fer abans d'abril d'aquests mitjans
materials, perquè tenim uns avions, i està molt bé, però
resulta que quan hi ha un incendi, simultàniament, dins la
mateixa illa, i ja no diguem entre diferents illes, ens hem de
disputar aquest maleït avió, perquè si resulta que tenim sort,
com ens va passar a Eivissa a principis de setembre, que hi
va haver un incendi que tenia tota l'aparença de ser un gran
incendi, així va sortir en els mitjans de comunicació radiats,
vàrem tenir la gran sort que tots els avions hi varen poder
venir en aquell moment, perquè a Menorca, a Formentera o
a Mallorca no hi havia incendi i a Eivissa, sí, però, què
passava fins ara quan hi havia incendis simultanis a
diferents illes o en terres extremes dins la mateixa illa?

Per un altre costat, en la valoració de la consellera, ens
interessaria molt saber quines eren les previsions exactes de
l'antic Govern a la península d'Artà, és a dir, què havia
pensat el Sr. Miquel Ramis que era ja suficient per si
passava una situació d'extrema necessitat en una temporada
d'estiu, com la que havia passat, d'extrema sequera?, què
havia trobat, com dic, aquest antic conseller de l'antic
Govern suficient per a la temporada 99, la qual ella ha hagut
d'administrar en la seva part final?

I també una cosa interessant seria saber si es tenen
estadístiques que hi hagués hagut mai incendis a Artà des de
l'any 83 i si n'hi havia hagut cap d'aquestes característiques
i quins canvis hi havia introduït l'antic Govern quan havien
passat aquests incendis, si és que n'hi havia hagut. Això és
important perquè, és clar, quan un rep una herència enmig
d'una temporada d'aquestes, o al final, millor dit, i resulta
que es troba amb la virulència extrema de gent que ha
governat fins ara 16 anys i et trobes amb responsabilitat de
govern, i ho dic des d'una responsabilitat de govern en
matèria de protecció civil a les Pitiüses, com a mínim, les
coses s'han de posar en els seus justs termes.



Un altre tema que ens importa molt, sobre el qual
demanaríem també l'opinió a la consellera, és el model de
prevenció i extinció d'ncendis.

Nosaltres estam molt preocupats per com s'ha dut l'Ibanat, és
a dir, la política de restricció i eliminació d'efectius reals en la
tasca de prevenció i extinció d'incendis aquests darrers anys ha
estat espectacular. Jo ho vaig dir en el debat d'investidura, està
en el Diari de Sessions, la reducció d'efectius que nosaltres tenim
comptabilitzats és d'uns 150 efectius fa uns anys, en període de
govern del PP, i, al final del període del PP, acaba amb 62
efectius a nivell de totes illes. Això vol dir que el que ha fet el
Partit Popular, i ho deim des de responsabilitat de govern, ha
estat privatitzar la gestió de prevenció i extinció d'indendis,
reduir-ne els efectius, fer estalvi en la prevenció, i això és molt
greu, perquè vol dir que hi ha hagut una descurança absoluta en
la prevenció del que és el patrimoni natural, que és un patrimoni
no del Partit Popular, sinó de tota la gent que vivim en aquestes
illes. És a dir, s'ha estalviat en prevenció i s'ha estalviat en
capacitat d'extinció.

La territorialització de tasques també és molt important. Jo li
vull posar un altre exemple que vivim cada dia: a l'illa d'Eivissa,
en 16 anys, mai no hi ha hagut un tècnic director d'incendis, el
Govern balear del PP mai no ha pagat el sou d'una persona que
visqui a Eivissa o a Formentera i que actuï de tècnic director
d'incendis forestals. Per tant, només la casualitat ens ha estalviat
els darrers tres o quatre anys grans incendis, perquè durant els
anys vuitanta, Déu n'hi do els que ens han tocat!

I, les comissions de treball, com hi al•ludia abans, de l'Ibanat
a les Pitiüses, no té nom. Ja dic, no arribaven ni per a una simple
dutxa o per a una simple vestimenta en condicions per a gent que
exposava la seva salut laboral en aquests incendis, i crec que és
una situació bastant similar a bona part de l'arxipèlag.

Per altre costat, crec que s'ha de ressaltar que hi ha hagut un
canvi de política amb el nou govern en matèria d'incendis, i tot
i que es va agafar al final i tot i que el pressupost del Govern de
les Illes Balears ja estava bastant compromès, hi va haver una
modificació de final de campanya que implicaren l'allargament
de la temporada, per exemple, o l'increment dels mitjans
materials i, en la mesura que va ser possible, els humans en el
que quedava de temporada, com dic.

I m'agradaria saber què es va fer al conjunt de les Illes en això
per part de la consellera, tenint en compte, a més, que aquest
final de campanya també ha de discriminar entre el que són
incendis provocats i incendis d'origen natural. JO crec que és
evident que a Artà, però també a moltes altres bandes de
l'arxipèlag, en el temps que vostè ja ho ha gestionat, la
proliferació d'incendis provocats ha estat una cosa a ressenyar,
com a mínim, constatable, i algú diu que quan hi ha la
possibilitat que un lloc sigui protegit, i Artà, aquesta península
d'Artà, segons sembla, hi ha rumors, des que hi ha nou Govern,
que pot quedar realment protegida. Resulta que sempre, i això en
el passat és constatable, per exemple l'Albufera d'Alcúdia, a
Mallorca, això és constatable, perquè, de sobte, quan comença a
sentir-se la tonada de protecció, comencen a disparar-se els
incendis.

I ja per acabar, ens agradaria parlar un poc del futur.
Voldríem que ens explicàs amb una mica més de detall
aquest plans de futur per a Artà, que vénen a caure sobre
una terra ja molt calcinada els darrers 20 anys, vull dir que
no ve d'ara, i, per tant, és important tenir un pla estratègic de
recuperació, diria jo, de tot el que han de ser aquests indrets
que, sistemàticament, són els que tenen una freqüència
d'incendis més important.

I ens agradaria també parlar d'aquest pacte social sobre
els incendis que ha proposat el Gob de les Balears, és a dir,
la necessitat que, per damunt d'interessos polítics i
partidistes, temes com aquest, com el de residus o com el de
l'aigua es pactin pel conjunt de forces polítiques i impliquin
administracions i sectors socials que fins ara han treballat
d'una manera separada, com poden ser els agricultors o com
poden ser els sindicats.

Ens importa molt també, parlant del futur, aquesta idea
que jo crec que vostè ha col•locat ja en els pressupostos, que
per a l'any que ve hi haurà el doble de disponibilitat de
recursos econòmics en matèria de prevenció i extinció
d'incendis que en els 16 anys acumulats del PP, la mitjana
d'aquests 16 anys.

Ens preocupa molt la qüestió de la reforma de l'Ibanat,
és a dir, sense una reforma estructural en profunditat que
torni a l'Ibanat el seu caràcter públic, no hi ha res a fer sobre
els incendis, perquè estarem venuts a un tractament
purament liberal de restriccions, d'estalvis, a costa del
patrimoni de tots, perquè unes empreses privades
s'enriqueixin.

Per últim, crec també que és molt important la
dignificació de les condicions de treball, materials i de
telecomunicacions entre tota la gent que es dedica a la
prevenció i a l'extinció d'incendis.

M'agradaria que aquest debat no fos un debat on es
culpabilitzàs una consellera, sinó, sobretot, que es valoràs
per què no podem continuar així després de 16 anys. Jo crec
que el debat comença avui, continuarà amb una
interpel•lació, la qual cosa demostrarà que qui queda
socarrimat amb aquest debat és el Partit Popular.

I el que necessitam és que el patrimoni natural d'aquestes
illes, de cara al futur, els pròxims 16 anys, es faci des d'una
altra perspectiva que sigui dir: no podem estalviar en
prevenció, hem de desplegar el màxim de mitjans. I això és
impagable. Esperam d'aquesta conselleria, com ja ho ha
començat a demostrar, que se'n faci càrrec. Gràcies.



LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista... Perdó, Sr. Buades. Per part del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Gomila i Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta.

En primer lloc, he d'agrair la compareixença de la consellera,
la qual, ho hem de recordar, ha estat a petició pròpia per
explicar-nos les actuacions de la seva conselleria a l'incendi
d'Artà que hi va haver el passat mes d'octubre.

Jo pens que aquest Govern, en 100 dies de gestió, hi ha hagut
d'aterrar i ha hagut de gestionar, i en el cas de la seva conselleria,
ha hagut de gestionar al front d'unes qüestions que no es poden
preveure mai, com pot ser el cas d'un incendi, amb una estructura
i uns recursos preexistents i que s'havien dissenyat anteriorment
per un altre Govern.

El portaveu que m'ha precedit ja ha fet una sèrie de preguntes
concretes sobre la situació existent i sobre les propostes de futur,
per tant, en açò, no hi entraré.

Jo pens que, amb l'explicació que ha donat la consellera sobre
les actuacions que es van fer aquests dies que es va produir
l'incendi d'Artà,  s'ha posat de manifest que l'actuació va ser
encertada, així ho pens jo, que és evident que, amb vista a les
campanyes futures, hi haurà molta feina a fer, hi haurà moltes
qüestions a modificar, moltes actuacions i molt de treball que
s'haurà de fer des de la Conselleria de Medi Ambient, a fi que la
temporada que ve ja es disposi d'una infraestructura que sigui
l'adient, i, evidentment, ni molt manco la que hi havia fins aquest
estiu.

Hi ha dues qüestions d'aquest incendi que jo pens que sí que
seran responsabilitat seva, i així com les ha plantejat, jo crec que
són importants; una és la reforestació, les actuacions que s'hi
produiran a partir d'ara, perquè moltes vegades, després d'un
incendi forestal, és molt pitjor l'actuació que s'hi fa després des
de l'Administració o des dels particulars, amb l'ús que es donen
a aquestes finques, que no el propi incendi, i després també els
esforços per sensibilitzar, com ens ha explicat que es feien des de
la conselleria, tant propietaris com pagesos sobre, per una banda,
la protecció dels incendis, i, per d'altra, sobre l'ús que es dóna
després a aquests finques.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l'Hble. Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Hem d'agrair, en primer lloc, la compareixença, a petició
pròpia, de la consellera de Medi Ambient, i dir-li, ja
d'entrada, que les seues explicacions, al Grup Parlamentari
Socialista, ens han satisfet, que ens donam, per tant,
conformes amb l'exposició que ha fet sobre com ha portat la
seua conselleria l'actuació davant aquest incendi d'Artà.

La veritat és que, per desgràcia, hem tengut alguna
experiència en incendis forestals. Sabem que, un incendi, o
es controla a l'inici o es fa molt difícil de controlar, i s'ha de
fer, evidentment, des de mitjans aeris, que és, pràcticament,
l'única possibilitat que pot donar resultats immediats, quan
un incendi es comença a produir.

És evident que, atesa l'hora que es va produir aquest
incendi, els seus inicis, que era el vespre, ateses també les
condicions meteorològiques, aqueixes actuacions no van ser
possibles, per tant, no és responsabilitat de la conselleria
que no fos possible actuar en aquell moment amb aquells
mitjans, sinó que van ser les circumstàncies de l'hora que es
va produir juntament, a més, amb unes condicions
meteorològiques molt adverses. Per tant, aquí, poc més s'hi
podia fer. Vull recordar també que el primer objectiu, quan
es combat un incendi forestal, és no posar en perill vides
humanes. Ateses totes aquestes circumstàncies, crec que en
el moment de l'inici, que, repetesc, és el moment que s'ha
d'actuar seriosament per controlar un incendi forestal, era
impossible anar més enllà del que es va fer.

Jo crec que és molt fàcil fer llenya de l'arbre caigut, i
aquí podríem dir que no és correcte fer llenya dels arbres
cremats. No és correcte pretendre fer llenya d'una desgràcia
de tots. Per tant, li repetesc la satisfacció del Grup
Parlamentari Socialista per l'exposició que ha fet, per les
explicacions que ha donat sobre com ha tractat aquest tema
i l'encoratjam a millorar la política de prevenció d'incendis
per evitar al màxim que aquests incendis es produeixin, i
sabem que això és impossible, però també tots sabem que,
una vegada provocat un incendi, és molt difícil de combatre,
els mitjans per combatre'l són molt costosos, els mitjans
materials, i, per descomptat, les pèrdues mediambientals són
altíssimes. Per tant, jo crec que, com molt bé ha exposat la
consellera, s'ha de fer feina, especialment, en la prevenció
i, dins el possible, evitar que aquests incendis es produeixin.
Repetesc que l'experiència ens ensenya que, una vegada que
s'han produït, poder-los combatre en el moment dels inicis,
el desastre està pràcticament garantit, per molts esforços
que s'hi facin, com s'ha demostrat que s'han fet en aquests
casos i com haurem de continuar fent. Però crec que el que
és important és millorar, sense cap dubte, hi ha molta feina
a fer-hi, la política de prevenció. Moltes gràcies.



LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Per contestar les qüestions plantejades pels
diferents grups que han intervengut, té la paraula la Sra.
Consellera Margalida Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

En primer lloc, he d'agrair a tots els grups que han
intervengut, per una banda, que, les explicacions que he donat de
tot el que m'ha succeït, les considerassin suficients i que aclarien
quina havia estat l'actuació de la conselleria respecte del tema de
l'incendi de Capdepera i d'Artà. En segon lloc, també he de dir
que, sobretot, vull agrair el fet de pensar que l'objectiu d'aquest
Govern és pensar en futur, pensar en futur immediat, és clar, i
també diré clarament que aquesta campanya d'incendis, la
campanya que nosaltres hi vàrem trobar, aquest nou Govern,
concretament la Conselleria de Medi Ambient, era una campanya
que estava, ja ho he dit, dissenyada, plantejada i pressupostada
per l'anterior Govern, i aquesta conselleria el que va fer són
actuacions immediates com, per exemple, i ja s'ha dit també en
repetides ocasions, allargar la campanya, amb tots els efectius,
15 dies més, és a dir, es plantejava acabar la campanya dia 15 de
setembre, si bé és cert que, en moltes altres ocasions, gairebé
moltes, l'anterior Govern l'allargava fins dia 30 de setembre. La
nova Conselleria de Medi Ambient, la Direcció General de
Biodiversitat i l'Ibanat varen allargar 15 dies més aquesta
campanya amb tots els efectius, fins i tot hi vàrem afegir un
efectiu, un efectiu aeri, en aquest cas un helicòpter a Menorca, a
causa que ens havíem trobat precisament amb un incendi
anterior, que havia estat el del Puigpunyent, supòs que tothom el
recordarà, en plena campanya d'incendis, l'aviador,
concretament, va poder actuar quan havien passat gairebé dues
hores des de l'inici de l'incendi, a causa que apagava foc a
Menorca; llavors, això ens va fer plantejar en aquell moment que
havíem de prioritzar el fet que no quedàs desatesa una zona, una
illa sencera, Menorca, que també podia actuar sobre la zona
d'Artà, i, per tant, vàrem prendre aquesta decisió, sense comptar
amb pressupost, i, de fet, vàrem haver de demanar doblers a la
Conselleria d'Hisenda.

Després un informe que se'ns havia fet per part d'un tècnic de
la Conselleria de Medi Ambient, de la Direcció General de
Biodiversitat, en què ens aconsellava que la campanya s'acabàs
de manera escalonada, i el que va fer per part de la direcció
general, d'una manera escalonada, com dic, no tancar-la del tot,
és a dir, nosaltres no hem donat per acabada la campanya
d'incendis, que quedi molt clar. El que vam fer va ser, sí que és
cert això, reduir-la, reduir-la de manera important, però la vàrem
continuar amb uns mínims, un dels quals era un mitjà aeri, un
airtractor, el qual hem mantengut fins fa pràcticament dos dies
aquí, a l'illa de Mallorca, i que ara hem substituït per un
helicòpter, el qual, com he dit abans, s'hi quedarà tot l'any.

Llavors, nosaltres, apart de tenir un mitjà que no s'havia
tengut abans, el mes d'octubre, nosaltres disposàvem
d'aquest avió i, a més, hi ha una sèrie de mínims, com posar
una tanqueta amb un parell de persones de brigada a
l'Albufera, que fa un parell d'any n'hi havia però que aquests
darrers tres anys no n'hi ha hagut, des que es va crear
l'Ibanat, i que nosaltres vàrem tornar a implantar-hi. Per
tant, l'actuació d'aquesta conselleria va ser la que es podia
fer amb el que teníem, amb l'herència de què disposàvem,
una herència que nosaltres hem criticat repetides vegades i
que, a posta, fa dir a aquesta conselleria clarament que
pensam en el futur i que, per tant, plantejam que la
campanya del 2000 serà una campanya distinta, en què
s'augmentaran efectius, pressupost, i, per tant, volem,
sobretot, tenir clar que les campanyes d'extinció d'incendis
no només és l'extinció, sinó també la prevenció. Per tant, és
on nosaltres farem un major èmfasi.

Dit això, ja passaria la paraula al director general de
Biodiversitat, Sr. Pere Tomàs, perquè faci un aclariment
més exhaustiu de les paraules que ha fet el representant del
Grup Mixt, el Sr. Joan Buades, per tal que li quedin més
aclarides totes les qüestions que vostè ha plantejat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el director general de Biodiversitat, el Sr.
Pere Tomàs.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSITAT
(Pere Tomàs Vives):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Intentaré contestar diferents preguntes bastant
concretament i amb el màxim nivell de detall que em
permet això que tenim aquí.

En principi, el Sr. Buades ha demanat una descripció
detallada dels dispositius per al 99. Seria un poc llarg
detallar-los tots, però, en resum, podem dir que el dispositiu
constava:

D'un servei de vigilància d'incendis, format per 18 punts
de vigilància fixa i 6 punts de vigilància mòbil, és a dir,
persones que anaven amb una moto, normalment, i que es
desplaçaven per diferents zones de l'illa, pendents sempre de
possibles fums o de possibles alarmes de foc.



De dues brigades de persones, de dues brigades
helitransportades, cada una de les quals formada per sis persones,
que són dues brigades que van en els helicòpters corresponents.

De quatre brigades terrestres, una de les quals ubicada a
Alcúdia, una altra a Calvià, una altra al centre de Mallorca i una
altra, nocturna, vull dir que aquestes brigades no són simultànies,
és a dir que, d'aquestes quatre, n'hi ha dues de diürnes, una de
nocturna i una altra que es diu de matinada.

Per tant, en un moment determinat i segons la planificació
que hi havia feta en prevenció d'incendis, a l'illa de Mallorca hi
havia, en un moment determinat, dues brigades de sis persones
disponibles durant el dia i una brigada a la nit o a la matinada,
que feien torns de vuit hores, apart de les dues brigades
d'helicòpter, que sí que estaven disponibles durant el temps que
l'helicòpter estava en alerta.

Després hi havia tres tanquetes, tres camions d'extinció
d'incendis disponibles i tota una sèrie de vehicles menors
totterreny, Nissan, diferents tipus de vehicles que també estan
per atacar els incendis.

Quant als mitjans aeris a l'illa de Mallorca, hi havia dos
helicòpters, un a Son Bonet i l'atre, a Artà, i dos avions
dromadair, un a  Son Bonet i l'altre, a Artà.

Vull dir que a Mallorca també comptàvem, durant la
temporada d'incendis, tal com estava planificat des de dia 1 de
juny fins dia 30 de setembre, amb un avió canadair que pertany
i està gestionat pel Ministeri de Medi Ambient, que té la base a
la base aèria del port de Pollença. Aquest avió, com dic, depèn
exclusivament del Ministeri de Medi Ambient, i es va retirar dia
30 de setembre sense, per part nostra, poder fer res per mantenir-
l'hi, tot i que hauria estat desitjable.

Quant a les altres illes, a Menorca hi havia dos punts de
vigilància fixa i amb una brigada de sis persones, a més d'una
tanqueta que acompanya aquesta brigada i un Nissan, també un
vehicle terrestre. I de dia 6 a dia 30 de setembre s'hi va
incorporar un helicòpter que no s'havia planificat dins la
campanya. I a l'illa d'Eivissa hi havia sis punts de vigilància fixa,
amb una brigada per atacar incendis de sis persones, una
tanqueta i un Nissan, i llavors, com a mitjans aeris, a Eivissa,
durant tota la temporada,  hi va haver un avió, el famós
airtractor, del qual s'ha parlat tant.

Jo voldria només llegir del projecte del 99 dos punts que
destaquen i que tenen relació amb un aspecte fonamental,
consideram nosaltres, sobre com s'havia enfocat la campanya, ho
llegesc textualment: "Las brigadas terrestres, brigada de Alcúdia,
brigada de Calvià, brigada centro, brigada nocturna de Mallorca
así como la de Menorca y la de Ibiza, como novedad para el año 99,
serán externas al Ibanat", segons sembla, es contempla això com
una cosa positiva, "pertenenciendo a la empresa que gane el
concurso público pertinente. Por tanto, sólo pertenecen al Ibanat
las brigadas helitransportadas", és a dir, com a brigades pròpies
d'Ibanat, només comptàvem amb dues brigades, que eren les
helitransportades en helicòpter i les que atacaven l'incendi en
primera instància, totes les altres brigades eren d'empreses
subcontractades, i, com sabeu, es va genera un greu conflicte
amb aquestes sis brigades, quatre de Mallorca, una de Menorca
i una altra d'Eivissa, als principis del mes d'agost, quan es va
convocar una vaga, i que coincidint, casualment, m'imagin, amb
el desafortunat incendi de Gal•lilea, que va cremar 100 i busques
d'hectàrees, si no s'haguessin fet les passes oportunes per
desconvocar aquesta vaga, ens hauríem trobat amb un incendi
amb uns efectes molt pitjors que els que va tenir, i d'això en cap
moment s'ha parlat, perquè aquesta vaga, a causa d'aquesta
privatització, hauria pogut provocar que en aquell incendi hagués
hagut una falta total de mitjans terrestres per atacar aquest perill,
aquest incendi.

Bé, quant als altres temes que ha comentat, quan a la previsió
per a Artà, senzillament recordaré el que he dit abans, que
hi havia un helicòpter i un dromadair assignats a la comarca
d'Artà; en temps anteriors, en campanyes anteriors, hi havia
hagut també una brigada terrestre, de persones dedicades a
atacar incendis però que per motius, supòs, pressupostaris
o pels motius que siguin es va eliminar i enguany ja feia uns
quants anys que no hi era.

Pel que fa als incendis de la zona d'Artà, no tenc aquí
l'estadística de tots els incendis, tenim estadístiques de 30
anys, des de l'any 1970, però sí que hi tenc la llista dels
principals incendis d'aquest període de gairebé 30 anys, i és
molt important remarcar que, de 14 principals incendis que
hi ha hagut a les Illes, a totes les Illes, 7 s'han estat a la
comarca d'Artà, 7 de 14, el 50% dels incendis més grans han
estat a la comarca d'Artà, i dels 7 que queden, 5 han estat a
Andratx, per tant, aquestes dues comarques són les més
castigades per incendis, no ja enguany, sinó que, per
exemple, l'any 92, el 31 d'agost del 92, en ple mes d'agost,
hi va haver un incendi que va afectar 1.960 hectàrees, molt
més del doble o un poc més del doble que aquest incendi de
què parlam ara, va afectar la finca d'Albarca, per tant, també
hi ha problemàtica a la finca d'Albarca. Un altre incendi a
la zona d'Artà va cremar 1.000 hectàrees l'any 78, a la finca
de Son Sureda, i, un altre incendi, no ja a la comarca d'Artà,
però més recent, fins i tot més recent, l'any 94, podem
recordar el gran incendi que va afectar la zona de les Basses
i la Trapa, al municipi d'Andratx, que va cremar unes 1.050
hectàrees. Aquest incendi es va produir dia 1 de juny del 94,
que també, si pensam en les dates, és en plena campanya
d'incendis. Vull dir que el fet que s'hagi produït un incendi
de 910 hectàrees fora de campanya no és un fet, consider jo,
simptomàtic en relació com s'ha de dur a terme la
campanya, sinó un fet que, si el comparam amb els incendis,
amb el volum de les dades dels incendis que en altres anys
hi va haver en ple estiu, realment, podem pensar que hi ha
causes alienes a la pròpia planificació, a la pròpia actuació
de mitjans d'extinció d'incendis que fan que a vegades no es
pugui actuar o no es pugui millorar l'eficàcia.



Quant al model de prevenció, una cosa que hi volem
introduir, de fet, ja la hi hem introduït, és passar de concepte de
campanya de prevenció d'incendis a un servei permanent de
defensa contra incendis forestals, un servei permanent vol dir que
no comenci i acabi, senzillament, que hi és tot l'any, això sí,
d'una forma escalonada. Com ha comentat la consellera, en
aquest moment o fins ara hem tengut aquest avió airtractor, que
ha continuat actuant, i, de fet, ha fet molta de feina en diferents
incendis que s'han produït tant a Mallorca com a Menorca,
sobretot, i a partir d'ara hem substituït l'airtractor per un
helicòpter, que és un mitjà que, apart d'atacar un incendi amb
aigua, també permet transportar personal, cosa que hem avaluat,
i consideram que la reducció de capacitat per atacar l'incendi
amb aigua es compensa amb la millora d'accés als incendis per
part de personal terrestre.

Quant a la dotació de tècnics per a les illes Pitiüses i
Menorca, d'entrada, s'ha previst per al proper exercici tenir un
tècnic a cada una de les illes i, fins i tot, dotar amb més mitjans
les diferents illes.

Dins el que és el quadre d'accions prioritàries de prevenció
d'incendis, el PAPIF, que és un pla del Ministeri de Medi
Ambient que es canalitza a través de la comunitat autònoma, s'hi
preveu dotar ja, abans de final d'any, amb un vehicle de
vigilància i extinció d'incendis l'illa de Formentera i, amb un
altre vehicles, l'illa de Menorca.

És pràcticament inexplicable que a una illa com Formentera,
que pot ser petita, etc., no s'hi comptàs amb cap tipus de vehicles
operatiu. Hi ha un vehicle bastant..., jo no diria que és operatiu,
que està tancat dins la famosa finca de Can Marroig i que espera
allà a veure si un dia s'ha de posar en marxa, i no sé si arrancarà.
Per això, hem decidit posar un vehicle nou i dotar-lo, a través
d'aquest pla de prevenció d'incendis i en col•laboració amb el
Consell Insular i amb l'Ajuntament de Formentera. 

La relació entre les zones a protegir i els incendis és bastant
curiosa, i a més és preocupant, tenint en compte aquest incendi
d'Artà no ha estat l'únic conat que hi ha hagut, durant aquest
darrer mes hi ha hagut més conats a la zona d'Artà, per sort no
han arribat a ser importants; hi ha hagut conats a Capdepera, hi
ha hagut conats al municipi d'Artà, i també hem de recordar
l'incendi en el barranc d'Algendar, que hi ha sospites fundades
que pugui haver estat provocat també, igual que aquest d'Artà.
Evidentment és un fet circumstancial. No podem realment
relacionar les dues coses, però, si més no, és curiós que hi hagi
aquesta relació entre una proliferació de conats d'incendis a
zones també que es pretén protegir.

I amb tot això, senzillament dir que dins aquesta previsió per
al proper any de tenir un servei de defensa contra incendis
permanent, es contempla la desprivatització d'aquest servei, o
diguem-ho d'una altra manera, no es contempla la privatització,
es contempla que aquest servei sigui un servei propi de
l'Administració a través de l'Ibanat, que és un organisme, com
tots sabeu, propi de la Conselleria de Medi Ambient, i que pugui
permetre combinar les tasques de prevenció d'incendis que es fan
durant els mesos d'hivern amb tasques d'extinció d'incendis
durant el moment que sigui necessari, sigui l'hivern, sigui l'estiu,
sigui la primavera. D'aquesta manera tenir un personal de forma
permanent i estable, un personal professionalitzat, un personal en
condicions laborals adequades i que no faci, per exemple, com
va passar a l'incendi de Lloseta, que es va trobar el personal
atacant un incendi, i estaven a devers dia 15 o dia 16 de mes, i
encara no havien cobrat el mes anterior, precisament per les
condicions laborals com estaven a arrel d'aquestes contractes
privades. Això intentarem i farem tots els esforços possibles per
evitar-ho, pot ser que el cost sigui un poc més elevat, però creim
que la qualitat de la feina i els resultats que esperam aconseguir
ho compensin de molt.

I bé, no sé si amb això ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tomàs. Sra. Consellera, per a la contestació;
en torn de rèplica hi ha intervencions? Sr. Buades, té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

La informació prèvia de què jo disposava està molt per
davall de la realitat, però el que vaig comprovant va sempre
en el mateix sentit: estàvem en mans de gent que no tenia en
compte el nostre patrimoni natural, i que ho planificava
"racanejant" recursos per a aquest patrimoni natural.
M'agradaria que aquest debat servís perquè la futura
interpel•lació i el que queda encara avui sigui per positivar
les coses i no fer lluita de partits, i començàssim a parlar del
que ha parlat el GOB, d'anar cap a un pacte social sobre
prevenció i extinció d'incendis, perquè si no, estam arriscant
el nostre patrimoni natural. I aquestes dades darreres que
ens acaben de dir, de treballadors mal pagats i
subcontractats, de manca de mitjans, de desprotecció d'illes,
és molt preocupant, és el que ha dit molta de gent que no
estava a l'Administració fins fa poc, i ara ens hi hem trobat.
I creim que ja és l'hora de baixar el volum, de tota aquesta
demagògia que s'està fent sobre aquest tema i començar a
anar per feina, perquè l'any que ve no ens passi això. L'any
que ve hi haurà una responsabilitat del nou govern, ara no
n'hi ha, el que sí que hi ha és aquesta valoració que quedava
per fer, i poc a poc està sortint a llum d'on venim. Aviat
sabrem cap a on anam. Estic molt satisfet de les
explicacions del director general i la consellera. Gràcies.



LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ja que se'm permet
abans que intervengui el representant del Partit Popular, i perquè
quedi clar anteriorment, sigui quina sigui la seva intervenció, idò
vull dir ben clar, i així ho he dit en altres ocasions, molts de
periodistes aquí presents ho saben, que precisament des de la
Conselleria de Medi Ambient el que volem nosaltres és
precisament llençar un pacte de qualque forma sobre el tema dels
incendis, perquè pensam que, com també ha dit el diputat del
PSOE, és un tema que ens afecta a tots, no és qüestió ja ni de
partits ni d'ideologies, és un tema on el patrimoni natural se'ns hi
va, i on no hi ha ningú, cap persona, sigui quin sigui el seu
plantejament que no només li sàpiga greu, sinó que realment se
li crema una petita part d'ell quan veu un incendi, i per tant
nosaltres el que volem és que realment aquests temes siguin
tractats amb tota la seva responsabilitat i amb tota la seva
seriositat que pertany, i anar, per tant, entre tots els partits, siguin
de l'oposició o no ho siguin, a aquest pacte davant la prevenció
i extinció d'incendis, que per part d'aquest govern i per part
d'aquesta conselleria poden estar segurs que intentarem evitar no
només que pugui passar, sinó posar els mitjans al seu abast.

També he de dir, i ja ho he dit anteriorment, i això més que
jo ho haurien de dir els tècnics, però els tècnics així m'ho han dit
i així ho sé, que davant determinats incendis, per molts de
mitjans no es pot aturar. Això crec que és un tema que també és
important fer-hi almanco esment, i ja, com he dit abans, fins i tot
quan es va produir en aquest concret l'incendi d'Artà, a l'hora
aproximadament les cinc i mitja o sis del matí, en cinc minuts es
varen cremar devers 250 hectàrees, la qual cosa va ser una
qüestió que fins i tot per molts de mitjans que haguéssim pogut
tenir no s'hagués pogut aturar. El que sí és cert és que davant un
incendi no es pot fer mai demagògia. Crec que no se n'ha fet mai
per part de l'oposició, jo estava en aquest parlament, però crec
que en els anys anteriors, i que hi hagut incendis molt més
importants que aquests, per exemple, si em permeteu, a l'any 94,
que el director general ja ha esmentat, precisament hi va haver
els dos grans incendis, el de la Trapa i també el de la mateixa
zona pràcticament d'Artà, hi va haver 2.453 hectàrees cremades,
i jo no crec que cap partit polític en absolut fes d'això sang i
fetge. Per tant, jo crec que en aquest sentit hem de prendre
posició amb tota la responsabilitat que pertoca a un tema com
aquest. Així està aquesta conselleria, la direcció general, l'Ibanat,
i puc dir, crec, que tot el Govern, així com ho demostren tots els
grups que pertanyem al Govern. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara, per formular les
qüestions o observacions, la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, i té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Joan
Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. En primer lloc agrair a la consellera de Medi
Ambient i al director general de Biodiversitat les
explicacions que s'han donat arrel d'aquesta compareixença,
voluntària, però sol•licitada prèviament també pel Grup
Parlamentari Popular, que era el que realment volíem, i li
agraïm de veres, una explicació sobre els fets que varen
ocórrer dia 8, 9 i 10 d'octubre en relació a aquest incendi
d'Artà i de Capdepera. Li agrairíem si és possible, supòs que
tots els grups, però en particular el nostre, una còpia
d'aquests informes que vostè ha explicat, que tenen
elaborats, per poder-los analitzar i estudiar en profunditat.

Vostè ha parlat de mesures futures, i també dels fets
passats. Jo començaré pel final, per les mesures futures, per
aquest pacte que vostè reclama; ens hi tendrà al seu costat,
hi estam d'acord, mesures de reforestació, aquest gran pacte
entre totes les forces polítiques, però ens preocupa que a
l'any 2000 ja són els seus pressuposts, no són els
pressuposts del Govern del Partit Popular, i el pressupost de
l'Ibanat per l'any 2000 són 1.058 milions de pessetes, que
són els mateixos pressuposts, les mateixes quantitats
pressupostàries que les de l'any 99. Ens preocupa el fet que
vostè anunciï determinades mesures, determinades
actuacions, i que no tenguin aquesta cobertura
pressupostària. Jo puc imaginar o puc pensar que els
pressuposts estaven redactats o preredactats abans d'aquesta
polèmica, i que tal vegada aquesta polèmica haurà servit
perquè aquests pressuposts es puguin incrementar via
esmena pressupostària, si no és del seu grup per ventura ho
serà del nostre.

I anant als fets d'aquest incendi d'Artà i de Capdepera, el
que vàrem voler denunciar al seu moment, i per això vàrem
sol•licitar aquesta compareixença, és fonamentalment una
decisió baix el nostre punt de vista precipitada i poc
meditada. Això és fonamentalment el que nosaltres hem
denunciat. No ho hem denunciat només nosaltres, perquè
vostès poden dir que nosaltres jugam a fer política, a fer
demagògia; però jo tenc un munt de retalls de diaris, de
persones que han anat opinant, que no es deixen manipular,
m'imagín, i que parlen precisament del risc que dia 8
d'octubre encara existia al nostre camp, al nostre bosc, en
relació als incendis forestals.

Vostè ha dit que en anys anteriors el Govern del Partit
Popular acabava les seves campanyes dia 30 de setembre.
Això no és ver, és fals. Jo tenc aquí l'informe de l'any passat
mateix, de l'any 98; és un informe de la Conselleria de Medi
Ambient on es deixa ben clar que la pròrroga no va ser
només de dia 15 a dia 30 de setembre, com la que vostè ha
fet enguany, sinó que es va allargar fins dia 8 d'octubre, fins
que les condicions meteorològiques així ho varen
aconsellar. De manera que no digui que fins dia 30 de
setembre, perquè aquí hi ha papers que demostren
precisament el contrari. I només tenc els de l'any passat,
supòs que si anàssim més enrere en trobaríem més.



Jo li diré que efectivament hi ha unes estadístiques que se
centren entre l'any 92 i l'any 94 que eren vertaderament
preocupants. A més jo vaig tenir la sort d'estar present com a
membre del Govern en aquell moment, en aquells anys 92, 93 i
94, en què hi va haver aquests grans incendis forestals, i record
perfectament des de la Conselleria d'Agricultura els esforços -en
aquell moment aquests temes es duien des d'Agricultura els
esforços que es varen fer des de totes les conselleries, des de tots
els departaments, per precisament els anys següents suavitzar
aquesta qüestió. Era una situació a tota la península espanyola,
no només aquí, varen ser uns anys d'uns grans incendis, però la
veritat és que després de reestructurar aquesta política de
prevenció i extinció d'incendis, el cert és que les estadístiques a
partir del 95, 96, 97 i 98 vostè sap que són vertaderament bones:
al 95 425 hectàrees, al 96 87, al 97 72 hectàrees, i al 98 172
hectàrees. Enguany dissortadament passarem les 1.000 hectàrees,
i aquest és el fet que ens preocupa, i aquest és el fet que ens
preocupava quan vàrem sol•licitar aquesta compareixença, no
tornar a l'any 94 i seguir aquell camí que d'una manera o l'altra
s'havia començat a l'any 95, sense necessitat efectivament, i això
li reconec, d'haver de cercar sempre culpables en aquestes
qüestions.

Però el Partit Popular no només retardava les campanyes,
com li demostr amb aquest informe, sinó que fins i tot enguany,
vostè només ha parlat de la seva pròrroga, vostè sap
perfectament que el seu antecessor havia avançat també la
campanya d'extinció d'incendis a dia 15 d'abril, quan havia de
començar dia 1 de maig. I no estava pressupostat, el pressupost
de 350 milions de dia 1 de gener no contemplava aquests quinze
dies inicials, però les circumstàncies varen aconsellar que
s'avançàs quinze dies, i així es va fer, i es varen treure els doblers
en coses d'aquest tipus d'allà on fa falta, Sra. Consellera, en casos
d'aquests, d'allà on fa falta.

Vostè va prorrogar efectivament fins dia 30 de setembre, i
crec que va ser una decisió encertada. Supòs que tenia
coneixement de les condicions meteorològiques, de la càrrega
tèrmica dels nostres boscos, de la combustibilitat de les masses
forestals, que era un any especialment sec, un grau o dos per
damunt de la mitja dels darrers anys. Tot això supòs que
constava a la seva decisió de prendre aquesta pròrroga fins dia 30
de setembre. M'agradaria conèixer si efectivament vostè tenia
qualque informe que li va aconsellar prorrogar fins dia 30 de
setembre. Aquesta és una primera pregunta que m'agradaria que
em pogués aclarir, si efectivament tenia qualque informe que li
va aconsellar aquesta situació.

El problema ve, i jo crec que aquesta és la seva
responsabilitat, i aquesta és la denúncia que nosaltres hem
fet en tot moment, quan vostè dia 30 de setembre dóna per
finalitzada una campanya, quan les condicions
climatològiques, quan les condicions de càrrega tèrmica, de
combustibilitat de les masses forestals, etcètera, no havien
variat. I això no ho pot atribuir vostè, com he vist als
mitjans de comunicació, a falta de planificació o falta de
pressupost. Vostè dia 30 de setembre, si creia que l'any era
sec, com havia passat l'any anterior, que es va continuar
prorrogant, o com va passar a principi de temporada, que es
va avançar; si vostè creia que l'any era sec i hi havia aquest
risc d'incendi, vostè havia d'haver pres la decisió una
ampliació encara més gran d'aquesta campanya. I vostè no
es pot excusar amb el fet que no tengués un pressupost,
perquè els pressuposts es tanquen, vostè ho sap, d'aquí a
unes setmanes en aquest parlament, i naturalment que no
podem preveure totes aquestes circumstàncies. Dia 1 de
gener començam amb un pressupost, però tots els que hem
administrat uns recursos públics sabem perfectament que
tenim una certa capacitat de maniobra per adaptar-nos a les
circumstàncies.

Vostè no pot, en conseqüència, dir que no tenia doblers
per fer-ho. Vostè sap perfectament que si a Consell de
Govern hagués plantejat aquesta circumstància, el president
del Govern toca tenir la responsabilitat de treure els doblers
d'on fan falta per continuar prorrogant aquestes campanyes.
I si no és així, la culpa ja no seria seva, si efectivament això
va passar i no li varen donar els doblers, la culpa
efectivament Sra. Consellera, no és seva sinó d'aquell que
li havia de proporcionar aquests recursos i no els hi va
proporcionar.

Quines conseqüències va produir aquesta no pròrroga de
la campanya contra incendis? Les conseqüències, vostè
mateix les reconeix. Quan vostè parla que efectivament
durant tot l'any, encara que de manera escalonada, hem de
tenir els mitjans, reconeix que no és el mateix dia 8
d'octubre, quan es produeix l'incendi estar en campanya de
prevenció i extinció d'incendis que no estar-hi. Vostè ho
reconeix, vostè si l'any que ve ho fa tot l'any, encara que
sigui escalonadament, està reconeixent perfectament que les
necessitats dia 8 d'octubre encara hi eren. I si no, digui'm si
tenia qualque informe que li deia que dia 8 d'octubre no era
necessari tenir aquests mitjans. I les conseqüències són
bastant aclaridores. Jo les diferenciaria en el que fa
referència als mitjans humans i en el que fa referència a
mitjans aeris.

En mitjans humans, el fet que la campanya estigués
acabada va suposar que no hi hagués guarderia forestal, no
hi havia ningú de guàrdia dia 8 d'octubre. La veritat és que
he rebut informacions contradictòries, però com que tota la
informació que jo he rebut de vostè l'he rebuda a través dels
mitjans de comunicació, he llegit retalls de premsa i
comunicacions que diuen que no hi havia ningú de guàrdia,
i altres retalls i comunicacions que diuen que sí hi havia
qualcú de guàrdia dia 8 d'octubre. Jo voldria que vostè m'ho
pogués aclarir a la seva rèplica, si efectivament dia 8
d'octubre hi havia qualcú o no de guàrdia per poder donar
avís d'aquest incendi. Perquè la reacció ràpida o lenta a un
incendi és el determinant per poder-lo agafar a temps. Però
al marge si hi havia qualcú de guàrdia o no, els mitjans
efectius i humans eren molt inferiors als que hi hauria en
plena campanya. Tot el personal contractat, fos extern,
empreses privades, el que sigui, o intern, del propi Ibanat,
eventuals, és un personal que finalitzada la campanya se'n
va anar i no el varen tenir disponible; i això va provocar que
tengués vostè tan poc personal per poder fer front a aquest
incendi. Vostè em parla de molta gent que va participar,
efectivament, bombers, policia local, voluntaris..., a tots i
cadascú se'ls ha de reconèixer i agrair la seva feina, però
vostè ha de reconèixer aquí avui que precisament el que més
va coixejar aquest vespre i els dies següents va ser el



personal d'Ibanat; molt poca gent en comparació amb el conjunt
de persones que va intervenir en aquest incendi.

El temps de reacció quant a aquests mitjans humans també és
primordial. Vostè em dóna una informació, jo en tenia una altra,
la que he conegut a través d'informacions que han anat
apareixent als mitjans de comunicació, d'un temps de reacció
normal dins campanya del voltant d'uns 17-18 minuts, i aquí hi
ha un temps de reacció, segons les seves pròpies dades, d'una
hora i 30 minuts, una sola brigada, no està en plena campanya,
i la reacció, agradi o no agradi, és efectivament menor que la que
es produeix en plena campanya. Vostè ho ha dit, tot el personal
disponible va anar a l'incendi, naturalment, tot el disponible; però
és que vostè en tenia molt poc, de disponible. Vostè en tenia
molt poc. Per què? Perquè dia 30 de setembre va tancar la
campanya -li repetesc- de manera precipitada i molt poc
meditada, d'una manera, si em permet l'expressió, molt poc
prudent.

Mitjans aeris. També naturalment es varen ressentir d'aquesta
finalització de la campanya. Varen tenir un avió de la comunitat
autònoma per pura casualitat, i vostè això ho sap, per pura
casualitat. Aquest avió va caure, no entrem per què ni per què no,
un parell de dies abans, i la companyia els va allargar aquests
dies, precisament que va coincidir dia 8 d'octubre, perquè no
havia pogut prestar el seu servei durant els dies anteriors, perquè
si no, aquest avió dia 30 de setembre, el que vostè va tenir a
primera hora del matí, quan més falta feia, l'únic que va tenir el
va tenir, Sra. Consellera, de pura casualitat. Perquè si no hi
hagués hagut aquell accident, aquest avió ho hi hagués estat. Els
segons que vénen, els de l'Estat, els del Ministeri de Medi
Ambient arriben, segons vostè m'ha dit, a les 11,30 i a les 11,45,
perquè no les varen poder avisar i varen haver de partir un poc
tard. Sra. Consellera, per favor, i per què no els cridaren el
vespre abans? No han de venir el vespre, tots ho sabem que el
vespre no volaran i no vendran, però avisi'ls el vespre abans, no
els avisi l'endemà matí. Vostè el vespre abans ja havia d'haver
avisat, i havia d'haver començat a planificar la feina de l'endemà.

I el que és realment greu, Sra. Consellera, és que els altres
que vénen de la comunitat autònoma arriben a la 1 del migdia,
com vostè ha dit, i a les 3,20 de l'horabaixa. Hi havia ja, en
relació al primer, 6 hores de feina, de les 7 del matí fins a la 1;
i amb l'altre 8 hores i mitja de feina, i arriben tard. I per què
arriben tard? Perquè s'ha acabat la campanya de prevenció i
extinció d'incendis, i aquests avions, en lloc d'estar aquí,
operatius aquí, els ha d'anar a cercar a la península. Això és
conseqüència directa de no haver prorrogat vostè la campanya;
i vostè perd tot el matí del dissabte dia 9 sense tenir aquests
mitjans aeris com a conseqüència de la seva decisió.

La conclusió és evident. Vostè ho ha dit: prop de 910
hectàrees cremades. Ningú, absolutament ningú, Sra.
Consellera, l'ha culpat a vostè de l'incendi, ningú. No ho
haurà sentit de la boca de cap diputat d'aquest grup
parlamentari. Nosaltres... Perdoni, el seu president al debat
de política general de la setmana passada quasi quasi va
dir..., quasi quasi no, ens va dir que nosaltres l'havíem
acusada d'haver provocat l'incendi, i això vostè sap
perfectament que no ho hem fet. Sra. Consellera, encara que
no ho cregui, no és el nostre estil. Nosaltres del que l'hem
culpada, i la continuam responsabilitzant, i més després
d'aquesta compareixença, és que vostè, i no parli de
planificació d'anys anteriors ni de falta de pressupost, vostè
dia 30 de setembre va prendre, amb les condicions
climatològiques que existien, amb els precedents que
existien precisament de les muntanyes d'Artà, una decisió
molt poc mesurada, una decisió precipitada, una decisió poc
meditada, que naturalment no va provocar l'incendi,
naturalment que no el va provocar, però sí que va influir
d'una manera decisiva en la capacitat de reacció, tant
humana com material, d'aquest incendi. Moltes gràcies, Sr.
President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputades,
Sr. Diputat Joan Flaquer. En primer lloc jo el que tenc molt
clar, supòs que vostè també, és que jo he vengut a fer aquí
una compareixença que, si bé pareix ser que vostès varen
demanar, l'he feta perquè he volgut, la qual cosa ha estat
perquè també pensava que el tema s'havia de donar a
conèixer a tots els partits polítics que formen part d'aquesta
cambra; i per tant he vengut a parlar de l'incendi d'Artà.
Vostè del que està parlant aquí no és de l'incendi d'Artà, està
parlant, o està volent intentar acusar d'una decisió que
suposadament era meva, de dir que s'havia acabat o no
s'havia acabat una campanya. Per tant, vostè no està parlant
de l'incendi d'Artà, amb la qual cosa el que hauria de
demanar, en tot cas, hauria de voler parlar d'una altra cosa.
I a més, si em permet, també li demanaria a veure què li
interessa més a vostè, l'incendi d'Artà, i per tant anar a
cercar solucions d'aquest desgraciat fet, o el que vol és
cremar la consellera. Jo li demanaria, perquè vostè el que
vol és cremar la consellera, ja que darrerament i
repetidament ha utilitzat aquest tipus de qüestions, la qual
cosa crec que primer de tot hauria de saber què és el que vol
i què és el que l'importa realment. Jo sí que ho sé, jo he
vengut aquí per parlar de l'incendi d'Artà, per parlar de com
es va produir, de parlar de quina va ser l'actuació, i per tant
d'això és del que he parlat, i això és el que he explicat. I dins
això es va actuar de manera totalment correcta, amb els
mitjans que hi havia. Ja he dit que hi havia hagut a un
determinat moment del dissabte 120 persones, i per tant
l'actuació va ser l'adequada.



En segon lloc, també li he d'aclarir que la campanya no es va
donar per acabada. I això és un fet que pareix que no ho tenen
clar. Efectivament, no es va continuar en la seva totalitat, però no
es va donar tampoc per finalitzada. No hi ha hagut -precisament
vostè que demana tants d'informes- cap informe que digui que la
campanya s'hagués finalitzada totalment; i aquesta campanya ha
estat, com he dit també anteriorment i repetidament, d'una
manera escalonada, i es varen deixar aquí uns mitjans, que varen
ser uns mínims, és cert, però que de qualque manera podien
donar una sortida a un incendi que podia sorgir. Per exemple li
he de dir que, efectivament no va ser dins el mes d'octubre, però
sí dins el mes de novembre, que les condicions climatològiques
no eren tampoc molt distintes de l'octubre, que hi ha hagut
distints incendis, i vostès no han dit res, i no ha passat res. Hi ha
hagut l'incendi de barranc d'Algendar, hi ha hagut l'incendi que
hi va haver l'altre dia precisament a la zona una altra vegada de
na Burguesa, hi ha hagut conats d'incendi a quantitat de llocs, hi
ha hagut l'incendi de Sóller, s'ha actuat d'una manera correcta i,
tanta sort, no hi ha hagut cap tipus d'efecte posterior. Per tant,
s'ha actuat de la manera adequada, i a més d'una manera que no
es donava per acabada la campanya, sinó que es donava per
escalonada, que és el que nosaltres hem fet.

A més, vostè parla de decisions precipitades i poc meditades.
No ho sé, això jo crec que li hauria de dir a vostès, vostès haurien
d'haver tengut en compte que aquesta campanya, continuu dient,
és la campanya que vostès varen planificar, és la campanya que
vostès varen decidir quina es faria, i a més és la campanya que
vostès varen dir que farien tota una sèrie de subcontractacions
que, com hem dit abans, ens vàrem trobar amb greus problemes,
i per tant és una campanya que nosaltres hem heretat, i jo crec
que aquesta conselleria va actuar amb tota la prudència i el seny
que es va poder tenir, en les circumstàncies que hi havia, que,
com he dit i continuu repetint, es va ampliar la campanya fins dia
30, vostès la tenien només fins dia 15, i això és el que hi havia.
Si vostè em diu "el que hi ha és això", el que hi ha és això; i
posteriorment la vàrem fer amb tots els efectius, i posteriorment
la vàrem fer, com dic, de manera escalonada, i jo crec que va
tenir uns efectes positius.

També dir-li que aquests informes, informes, demana
informes, informes; vostès devien fer moltíssims d'informes, pel
que es veu, però jo no n'he trobat quasi cap. No sé, convendria
que per ventura ens posàssim d'acord. L'informe que hauria
d'haver fet el tècnic, que no jo, perquè jo no som la tècnica
d'incendis, som la consellera, suposadament l'hauria d'haver fet
el responsable d'incendis per protocol que li tocava, que era el
director d'incendis, Sr. Miquel Sintes, d'Ibanat, que era qui tenia
la responsabilitat. Llavors suposadament els tècnics haurien
d'haver dit tanta barbaritat que vostè vol dir, amb la qual cosa jo
el que crec és que si hi ha informes dels tècnics, nosaltres, jo sí
que em vaig preocupar i vaig demanar a través del director
general de Biodiversitat, un informe de la Conselleria, d'un (...)
de la Conselleria de Medi Ambient, al qual se'ns deia que havia
de ser d'una manera totalment escalonada l'acabament de la
campanya, que és així com ho hem fet. Per tant, jo no crec que
hagi de crear aquesta por respecte que la consellera de Medi
Ambient és imprudent, i a més pren decisions apurades i sense
pensar. Jo crec que això és el seu parer, però no és la veritat. No
faci demagògia d'aquest tipus de coses.

Per una altra banda vostè diu tota una sèrie de coses, que
si el personal disponible el preocupa molt. Miri, jo li puc dir
que de personal, de nombre de persones de l'Ibanat que
participaren en les tasques d'extinció, a l'informe tècnic
queda reflectida la xifra exacta, que són 36 persones, que
són tots els recursos humans de què disposa actualment
l'Institut Balear de la Naturalesa, i que poden participar en
incendis forestals a l'illa de Mallorca; i com he dit també,
precisament per què passa això? Doncs perquè vostès durant
tots aquests anys han dissenyat una campanya que de les 89
persones de les quals es disposava a l'any 95, idò resulta que
ha quedat, com dic, en aquest moment només en 36
persones. Nosaltres volem fer..., jo crec que és important
parlar del futur. Jo crec que vostè està amb mi, no és ver?
Vull dir que nosaltres sí que l'any que ve la dissenyarem, i
la planificarem i la pressupostarem, i efectivament nosaltres
sí que volem fer una reestructuració a Ibanat, i per exemple
fer mitjans propis, que per una banda aquestes brigades
facin prevenció, i per tant gestió forestal, i extinció
d'incendis, i els tenguem a la nostra disposició durant tot
l'any. Això és el que nosaltres pensam fer a partir de ja
mateix, que és que estam fent, amb la qual cosa jo crec que
això queda clar.

Per una altra banda jo li voldria recordar, perquè també
vostè ho sap, perquè durant molts d'anys vostès han
governat i són qui han planificat aquestes campanyes, que
coneixen molt bé totes aquestes coses, que els vespres, que
hi ha una brigada de vespre en plena campanya, no s'actua,
perquè es dóna prioritat a la seguretat de les persones, i
tampoc hi actua un avió, amb la qual cosa en aquest incendi
d'Artà crec que ha quedat palès que el problema no va ser
que no hi hagués efectius d'Ibanat, el problema no va ser
que no hi hagués un avió; el problema va ser que l'hora quan
va començar l'incendi, en les circumstàncies
meteorològiques que hi havia, i en el moment i per l'efecte
explosiu que he dit de primeres hores del matí, es va produir
aquest incendi. Per tant, jo li torn a demanar: a vostè no el
preocupa l'incendi d'Artà, a vostè el preocupen altres coses.



Una altra qüestió que em diu és si els guàrdies forestals no
estan de guàrdia. Primer de tot, per aclariment de sobretot els
periodistes i la resta de partits polítics, hi ha dues coses: la
Direcció General de Biodiversitat, que té els guàrdies forestals,
agents forestals, que són funcionaris; i després hi ha Ibanat, que
té tècnics d'incendi, capatassos, que aquests sí que tenien
guàrdies de 24 hores, i que els guàrdies forestals mai en tota la
història de la guarderia forestal no s'han fet guàrdies nocturnes
durant tot l'any. El servei nocturn de guàrdies existeix només per
a l'illa de Mallorca i entre els mesos de maig i setembre. La
manca de personal de guarderia forestal és un tema vell i prou
conegut, i no és evidentment responsabilitat nostra, sinó, és clar,
de qui ha governat fins ara.

Per tant nosaltres precisament, aquesta conselleria, aquesta
direcció general, com he dit també a la meva compareixença
anterior, el que vàrem fer va ser precisament també sense
precedent fins ara, donar l'ordre -per això seria més convenient
que parlàs el director general- que es posàs en marxa el servei de
guarderia forestal, hi hagués guàrdies nocturnes que, ja dic, no hi
havia hagut mai fora dels plens mesos d'estiu. Llavors nosaltres
vàrem ja iniciar això, que en aquests moments s'està precisament
fent, quan mai s'havia fet en aquesta època.

Per una altra banda també vostè em diu que teníem un avió
per casualitat. És que tot ho teníem per casualitat, pareix que per
a vostè no sabem pensar. A part que sabem pensar, sabem el que
volem, sabem per tant de quina manera volem plantejar; i no es
preocupi, i estigui tranquil vostè i tots els del PP que nosaltres
sabrem gestionar bé allò de la prevenció i extinció d'incendis. No
es preocupi gens, no passi pena que aquesta consellera sigui una,
diríem, irresponsable o que no pren les decisions de forma
adequada. 

Llavors nosaltres, si bé és cert, i és cert que hi va haver un
accident que supòs que tothom coneix, d'un Canadair, perdó d'un
Dromadair, que va caure, aquella companyia ens va donar una
setmana més l'Airtractor, però nosaltres prèviament havíem
pensat tenir un Airtractor i, de fet, el tenim aquí encara ara,
perdó, ara fa aproximadament una setmana que no el tenim
perquè l'hem substituït per l'helicòpter. Per tant, jo no sé qui li ha
donat, a vostè, tota aquesta suposada informació que té més que
jo; això vol dir que vostè coneix molt bé el que han fet durant
aquests 16 anys. Llavors tenim aquest avió per decisió pròpia, no
per imposició de ningú i, per tant, jo crec que..., no, crec no, estic
convençuda que tots els tècnics que, a més, són seus, bé són seus,
vull dir que fa dos mesos eren tècnics que pertanyien a Ibanat i
a la Conselleria, idò tot el que se'ns ha dit que era de la manera
més adequada i, per tant, jo en aquest sentit vull deixar-li molt
clar això que li he dit, que no passi pena, que nosaltres encara no
hem acabat la campanya, que no s'han pres decisions de manera
imprudent i que a l'incendi d'Artà no hi va haver tot això que
vostès han suposat dir, sinó que, com crec que s'ha vist en
aquesta compareixença, hi va haver un grau no només de
coordinació sinó de bona actuació per part dels mitjans amb què
compta la Conselleria i Ibanat.

I respecte a les mesures futures, que a vostè el preocupen
com a representant del Partit Popular i que, evidentment,
com he dit jo també, la consellera de Medi Ambient, en això
estam en el mateix carro, llavors anem a fer ara feina de
cara al futur, no és cert? Per tant, anem a cercar quines
qüestions són les millors per fer una tasca adequada respecte
a les mesures de futur en la prevenció i extinció d'incendis,
i això crec que seria el que més honoraria al Partit Popular
i el que més honoraria, també, fins i tot, al Govern.

Llavors vostè ha dit, però, un tema que jo li vull dir: Jo
no estic gens preocupada pels pressupostos; el fet que...,
vostè diu que els pressuposts de l'Ibanat són els mateixos;
efectivament, però jo li diré una cosa, que vostè per ventura
no va ser a la compareixença, però sí altres diputats que hi
varen ser, a la compareixença que vaig fer jo sobre el tema
de pressupostos vàrem dir que nosaltres volem reestructurar
Ibanat, volem que depengui més de la Direcció General de
Biodiversitat i que aquesta direcció general de Biodiversitat
idò tendrà molta més responsabilitat de la que havia tengut
fins ara, sobretot aquests darrers tres anys, amb la qual cosa
el que hem fet ha estat dotar de major pressupost per a
extinció d'incendis la Direcció General de Biodiversitat i,
per tant, això amb l'Ibanat suma el doble, el doble de
l'anterior pressupost de l'any 99, amb la qual cosa jo crec
que aquí hi algú que..., no ens vàrem entendre, per ventura,
però jo crec que allò important és que ens entenguem a
partir d'ara i que cerquem, com dic, totes les mesures de
cara al futur que permetin, com he dit també abans, que el
tema de prevenció i extinció d'incendis sigui un tema
realment seriós on participin, com he dit, totes les forces
polítiques d'aquest parlament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Diputat Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, bé, jo no entraré en la disquisició prèvia de la
consellera de si allò que s'està discutint aquí és l'incendi o
les conseqüències d'una decisió, perquè crec que realment
és el mateix. Allò que estam discutint són les conseqüències
d'una decisió, i això és el que ha centrat la part fonamental
de la meva intervenció, quines varen ser les conseqüències
d'aquesta decisió que he qualificat de precipitada i molt poc
mesurada.

Vostè diu que la campanya no estava acabada. Idò on
eren, Sra. Consellera, els mitjans?, on eren?, on eren els



mitjans? Li he parlat dels mitjans humans, li he parlat del fet que
tot el personal contractat, fos extern o fos intern, de l'Ibanat no
hi era, al marge que hi havia gent de vacances, no sé quin
percentatge però, bé, hi havia gent de vacances. Hem parlat dels
mitjans aeris, ho dirà com voldrà, però l'avió que va tenir vostè
aquí va ser perquè havia caigut i perquè li varen reposar deu dies
més, i va tenir la gran sort de tenir-lo aquí. 

Em parla de la planificació dels anys anteriors. Ja li he
explicat, jo li he reconegut que, efectivament, de l'any 92 al 94
hi va haver uns problemes molt greus i que crec que s'hi va posar
remei, i crec que els resultats del 95, 96, 97, 98 així ho
demostraven.

Allò de les subcontractacions, que vostè critica, bé, idò serà
un model de gestió distint al seu, això sí que és opinable i jo no
li puc discutir, vostè tendrà el seu model, nosaltres tendríem el
nostre.

Bé, jo allò de la guàrdia forestal no m'ha quedat massa clar:
jo entenc que en plena campanya, naturalment, dia i nit hi ha
gent, i vostè, perquè no estava en plena campanya, no va tenir
aquesta gent en servei de nit de guàrdia.

El que em sembla ja una cosa bastant greu, Sra. Consellera,
és que vostè parli de tècnics teus i tècnics nostres. Els tècnics,
Sra. Consellera, són de la Comunitat Autònoma, els tècnics...,
no, no, Sra. Consellera, no digui "ja ho sé", no digui "ja ho sé",
els tècnics són de la Comunitat Autònoma, li agradi o no li
agradi.

Vostè em parla d'aquestes mesures futures i dels pressuposts,
perquè jo no vull tornar entrar en les conseqüències, jo crec que
han quedat ben demostrades i que vostè no les desmenteix: falta
de personal, falta de mitjans aeris com a conseqüència d'aquella
decisió, que això és el bessó de la qüestió, no n'hi ha d'altre.
Vostè em parla de pressuposts; jo he estat curt, abans, li he parlat
que té el mateix pressupost, però no li he dit -i vostè ho sap- que
dins Ibanat té 100 milions de pessetes menys que l'any passat
d'inversions, perquè les ha passat a amortitzacions, és a dir, que
vostè té menys doblers que l'any passat, i tot el que vostè passi
de la Direcció General de Biodiversitat a lluita contra incendis,
com que té el mateix pressupost la Direcció General de
Biodiversitat enguany que l'any passat ho llevarà d'una altra
banda. La Direcció General de Biodiversitat no només fa
actuacions contra els incendis, supòs que en fa d'altres. Vostè té
el mateix pressupost, 100 milions menys, que el que tenia l'any
passat, incloent la Direcció General de Biodiversitat.

I, Sra. Consellera, miri, ja li he dit a la primera intervenció
que havia dit una falsedat o una mentida en relació a les
pròrrogues de l'anterior govern del Partit Popular. Ara n'ha dit
una encara més greu, n'ha dit una més greu: jo tenc aquí un
informe del Sr. Sintes on recomana a la seva gerent de l'Ibanat la
pròrroga de la campanya, i on parla d'una climatologia
especialment difícil: "La climatología del año en curso se
caracteriza, como ejemplo a día de hoy según los datos de los
puestos de vigilancia, por las siguientes cifras: temperaturas de 32
grados, humedad relativa de 20, 40% y vientos de 10, 25
kilómetros/hora. Además las predicciones meteorológicas para este
año son de las peores de los últimos 40 años, situándonos de 1 a 2
grados por encima de las medias de otros años"; acaba parlant de
tota la circumstància que existeix i diu: "Por todo lo expuesto y
dado el carácter de interés público del servicio contra incendios, es
de vital importancia intentar reforzar nuestros efectivos de forma
que en la medida de lo posible consigamos no llegar a las cifras de
los años 90, 92, 93 y 94", i demanava i proposava tota una sèrie
de mesures d'ampliació, i vostè, aquestes mesures, només les va
seguir fins a dia 30, de manera que, per favor, no continuï
culpant el Sr. Sintes de segons quines coses, perquè aquí està
perfectament documentat i demostrat que el Sr. Sintes, a vostè,
li va aconsellar que la climatologia i la meteorologia
aconsellaven que vostè continuàs prorrogant aquesta campanya.
Aquí ho té, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera, Margalida Rosselló.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sembla que la cosa vol
continuar igual, amb acusacions, i sembla que vostè no vol
deixar aquest tema de cap manera, i crec que ja -com li he
dit- no li preocupa l'incendi d'Artà, sinó que vostè..., a vostè,
com dic, no li preocupa l'incendi d'Artà, sinó que allò que li
preocupa, precisament, és que vol cremar aquesta consellera
o vol fer el que sigui per tal de...; sí senyor, sí senyor,
perquè vostè acusa de coses que, ara que hauria d'anar
alerta, primer de tot, perquè acusa amb falsedat i això,
precisament, és una cosa bastant seriosa.

Bé, li de dir que es veu que no ens entenem i que
cadascú té un plantejament diferent perquè jo li he dit i li he
tornat dir, li he tornat repetir que la campanya no es va
donar per finalitzada, la campanya no hi ha hagut cap
incendi..., perdó, perdó per l'errada, no hi ha hagut cap
informe que es doni per finalitzada aquesta campanya i s'ha
fet d'una manera escalonada, efectivament amb molts més
pocs mitjans, és cert, però això, fins i tot aquesta decisió,
sigui qui sigui que l'hagi presa, no va ser la conseqüència de
l'incendi d'Artà, i això és el que ha de quedar més clar de
tot, més clar de tot -conseqüència vull dir de la crema de les
900 i busques d'hectàrees- i nosaltres, com he dit estam en
què volem millorar molt aquesta qüestió, com he dit, de
prevenció i extinció d'incendis.

En segon lloc, vostè fa que tot el tema dels informes i
que fins i tot el Sr. Miquel Sintes, que quasi m'estim més no
anomenar ningú, sinó el senyor responsable d'aquesta



qüestió va fer aquest informe. Perdoni, però resulta que la gerent
em diu -està aquí present- que ella no té aquest informe; si no el
té la gerent, aquest informe, tampoc no el té la consellera, amb
la qual cosa vostè jo no sé d'on ha tret aquest informe. A mi em
preocupa que un informe intern hagi sortit i resulta que la
consellera no en tengui coneixement, jo crec que això és una
cosa molt seriosa, no sé fins a quin punt però, aquí, ja li dic, jo
no estic en absolut inventant res perquè no tendria per què
ocultar, al contrari, jo hagués agraït moltíssim un informe, però
un informe -diríem- passat pels estaments reglamentaris; vostè
sap que s'ha de fer: si hi ha aquest informe, que s'hagués
presentat a la persona corresponent, amb la qual cosa això és
bastant seriós.

Per altra banda jo sí que he dit que sí que es va fer un
informe, el director general ho va demanar així a un tècnic de la
Conselleria, en el qual es deia, i ho he de tornar a repetir, que es
fes un acabament de la campanya de manera escalonada, i és així
com s'ha fet, com es va fer. Em torna a dir que si l'avió, que si tot
això. Moltes gràcies, Sr. Flaquer, però jo el que li he de dir que
és nosaltres som capaços de prendre decisions; estam en un
govern, som capaços de..., n'hem preses moltes, fins i tot algunes
que no han agradat al Partit Popular que no tenen res a veure en
tema d'incendis i les hem pres amb tota la responsabilitat que
això pertoca, amb la qual cosa, no sé..., jo crec que..., no sé molt
bé com li he de poder dir que el que s'ha fet s'ha fet de manera
correcta i, sobretot, li he de dir una cosa: que aquesta campanya,
jo li vull deixar ben clar, és una campanya que feren vostès, i da-
li!, que em torni dir que si haguéssim pogut trobar no sé què, si
haguéssim pogut fer; la varen fer vostès. La de l'any que ve,
veu?, la de l'any que ve serà una altra cosa, que quedi en el Diari
de Sessions, si ens passa alguna cosa malament, segurament vostè
o qualsevol dels portaveus del seu grup ja tendran cura de dir-nos
que ara és la nostra i que no ho hem fet com toca, i jo hauré de
respondre en tot el que pertoca fer. Per tant, crec que les coses
s'han de posar ben clares.

Un altre tema també és dir-li que, efectivament, li he de
demanar, en això sí que té tota la raó i deman perdó públicament
per haver dit allò dels tècnics seus i meus: ha estat senzillament
una manera de parlar molt poc afortunada, i és clar que són
tècnics de la Conselleria, però ja li dic que nosaltres ens hem
trobat amb els mateixos tècnics que hi eren quan hi estaven
vostès. Per tant, han fet la feina igual de bé, suposadament, amb
vostès i amb nosaltres, i per tant també eren els que ens havien
d'aconsellar en determinades coses.

Jo, per tant, vostè insisteix en el tema dels pressupostos i jo
també insistesc en el tema dels pressupostos. Els pressupostos
estan fets i supòs que ja tendrem moltes més ocasions de parlar-
ne, on es dobla el pressupost per a prevenció i extinció d'incendis

i, per tant, des d'aquest punt de vista tampoc no passi pena,
ni passin pena els senyors del PP, que nosaltres esperam que
tots els temes relacionats amb prevenció i extinció
d'incendis funcionin molt millor de com ho han fet vostès i,
a més, jo ja sé que vostè ha dit que l'any 94 vostès varen
actuar d'una manera ferma, efectivament, posant més
mitjans i tot això; és cert, el que passa és que això va durar
un any, que va ser l'any 95. Per exemple de pressupostos,
l'any 95 va pujar molt perquè hi havia hagut moltes
hectàrees cremades, però després de cada any la cosa es va
anar mantenint i va anar baixant. Un incendi es pot produir
per un fet casual, ja ho sabem, la gran majoria són
provocats. El tema de tècnics ben igual: de l'any 94 a l'any
99 també ha anat baixant; el tema del personal d'extinció de
brigades, això és vostès que ens vàrem trobar amb això, que
ha anat baixant. Llavors, en el tema de les aeronaus també
varen anar baixant. 

És a dir, jo crec que és un tema que, ja li dic, si a vostè
el preocupa tant aquesta conselleria i vol fer, idò..., però
crec que en el tema dels incendis o en el tema de l'incendi
d'Artà crec, i ho torn a repetir, que ha quedat ben clar que
l'actuació va ser correcta, va ser adequada i, per tant, que
aquesta conselleria i, per tant, la Direcció General de
Biodiversitat i l'Ibanat, varen actuar de forma correcta i que,
sobretot, sobretot, pensa continuar actuant-hi, per una banda
fent les actuacions previstes de reforestació de la zona i, en
segon lloc, per a l'any que ve dissenyar una campanya de
prevenció i extinció d'incendis adequada, molt més
adequada que les que hem vengut sofrint, sofrint, fins ara.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l'ordre del dia, el debat i l'ordre del
dia d'aquesta sessió, agraïm la presència de la consellera a
petició pròpia, així com dels alts càrrecs. Així mateix
agraïm la presència dels diputats i les diputades i aixecam
la sessió.

Bon vespre.
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